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PROJEKTY ZAINICJOWANE PRZEZ SZKOŁĘ
1. Globalne obywatelstwo i kultura pokoju i
niestosowania przemocy
1.1. WOLONTARIAT
W roku szkolnym 2021/2022 szeregi Szkolnego Koła Wolontariatu zasilili nowi uczniowie.
Podpisali umowy o wolontariacie i włączyli się w działania. Kontynuowaliśmy współpracę z
organizacjami, z którymi współpracujemy już od lat, ale stanęło też przed nami zupełnie nowe
wyzwanie. Współpracując z Hospicjum Jana Pawła II w Żorach, kolejny raz włączyliśmy się w
akcję "Pola nadziei". Jest to akcja, której celem jest uwrażliwienie społeczeństwa na los osób
nieuleczalnie chorych, będących u kresu życiowej drogi oraz pozyskiwanie funduszy
na działalność Hospicjum. Szczególne znaczenie ma wymiar edukacyjny akcji, który
realizujemy każdego roku. Kierując uwagę ludzi młodych na potrzeby osób chorych, starszych
i niepełnosprawnych.
W ramach tej współpracy:
• W październiku tradycyjnie włączyliśmy się w akcję "Pola Nadziei". Rozprowadzaliśmy
cebulki żonkili wśród społeczności szkolnej a część posadziliśmy, powiększając nasze
szkolne "Pole nadziei", które pięknie zakwitło na wiosnę.
• Reprezentacja naszych wolontariuszy wzięła udział w akcji "Zapalmy płomyk nadziei"
kwestując na rzecz hospicjum przy cmentarzach.
• W grudniu udaliśmy się też do hospicjum, by przekazać świąteczne życzenia, zrobione
przez nas ozdoby świąteczne oraz skromny podarunek.
• W czerwcu uczestniczyliśmy w "Marszu Nadziei" i podsumowaniu tegorocznej akcji.
https://www.facebook.com/miarkaofficial/posts/1617084795299082
https://www.facebook.com/miarkaofficial/posts/1609020126105549
https://www.facebook.com/miarkaofficial/posts/1660870047587223
Współpraca z Caritas
Dwukrotnie (mimo trwającej jeszcze pandemii w grudniu, a następnie w kwietniu) nasi
wolontariusze uczestniczyli w Ogólnopolskiej zbiórce żywności: "Tak. Pomagam!" w sklepach
Biedronka. Przekazywali kupującym ulotki informacyjne, zachęcali do pozostawienie w
koszykach żywności i środków czystości, które później zostały przekazane osobom
niedożywionym i żyjącym w ubóstwie. Dzięki ich zaangażowaniu i dobrej organizacji akcja była
bardzo udana.
https://www.facebook.com/miarkaofficial/posts/1650958468578381
Wolontariusze włączyli się również w organizację kawiarenki na rzecz WOŚP. Upiekli ciasta
i obsługiwali kawiarenkę w MOK- u.
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Pomoc Ukrainie
Po feriach stanęliśmy w obliczu zupełnie nowego zadania i wyzwania. Cała szkoła włączyła się
akcję pomocy uciekającym z ogarniętej wojną Ukrainy, organizowaną przez Wydział edukacji,
ŻCOP i harcerzy. Wszyscy staliśmy się wolontariuszami a nasza szkoła była punktem odbioru
darów. Ta trudna sytuacja pokazała, że wiele w nas wrażliwości, solidarności i ludzkiej
życzliwości. W akcji wzięły udział wszystkie klasy, dostarczając potrzebnych produktów.
Wolontariusze, segregowali, liczyli i opisywali zebrane rzeczy. Ponadto poza szkołą pomagali
w ich segregowaniu i rozdzielaniu potrzebującym.
https://www.facebook.com/miarkaofficial/photos/a.256787467995495/1708720279468866
/
Podejmowane przez nas inicjatywy zawsze mają na celu szerzenie wiedzy na temat
wolontariatu oraz działania na rzecz społeczności lokalnej. W młodych ludziach staramy się
rozwijać wrażliwość na potrzeby innych, bezinteresowność, chęć niesienia pomocy. Patrząc
na postawę całej społeczności szkolnej wobec potrzeb osób uciekających z powodu wojny z
Ukrainy, mamy powody sądzić, że założone cele udaje się nam realizować. Warto być dobrym,
bo "Dobro nigdy się nie marnuje. Dobro wraca". Śmiało możemy powiedzieć, że w tym roku
wszyscy byliśmy wolontariuszami.
Tekst: Anna Strzoda
Kawiarenka dla uczestników WOŚP
Uczniowie I LO im Karola Miarki w Żorach aktywnie włączyli się w 30 finał WOŚP organizując
po raz kolejny kawiarenkę w Miejskim Ośrodku Kultury, w której sprzedawane były wypieki
naszych uczniów. Zebrali kwotę 1648,30 zł. Kawiarenka była również miejscem spotkań
lokalnej społeczności, uczniowie zaaranżowali pomieszczenie na potrzeby kawiarenki,
stawiając tam stoły, krzesła i drobne dekoracje. Można było również zakupić kawę, herbatę i
zimne napoje.

Tekst: Mariola Oleś
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1.2. AKCJA CHARYTATYWNA "GÓRA GROSZA" DLA WIKTORKA
W ostatnich miesiącach w naszej szkole odbyła się akcja
zbierania grosików dla Wiktorka Szczechowiaka, który
zmaga się z chorobą zwaną SMA. Rdzeniowy zanik mięśni
jest chorobą nerwowo-mięśniową, która polega na
osłabieniu mięśni i ich stopniowym zanikaniu. Bardzo
istotny w tej chorobie jest czas-im wcześniej rozpocznie się
leczenie, tym większa szansa na zupełne uniknięcie
niepełnosprawności. Jednak terapia jest bardzo kosztowna,
dlatego pomoc z każdej strony jest istotna i ważna. Jak
zwykle nasi uczniowie stanęli na wysokości zadania a ich
dobre serce, chęć dzielenia się i pomocy innym
zaowocowała tym, iż razem nazbieraliśmy 14 kg grosików.
Tekst: Monika Chromik
1.3. ŚWIATOWY DZIEŃ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
3 grudnia obchodziliśmy Światowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami. W nawiązaniu do
tego święta dnia 15 grudnia na lekcji religii z klasą 3DN rozmawialiśmy nad naszą postawą
wobec osób niepełnosprawnych. Plan katechezy:
1. modlitwa za osoby niepełnosprawne
2. projekcja Ceremonii Rozpoczęcia Igrzysk Paraolimpijskich Tokio 2020
3. „Rozejrzyj się niepełnosprawni są wśród nas” – Stowarzyszenie na rzecz niepełnosprawnych
SPES.
4. Nick Vujicic - projekcja filmu „Cyrk Motyli” oraz książka „Bez rąk bez nóg bez ograniczeń”
5. moja postawa, moje działanie na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Tekst ks. Rafał Procek
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1.4. MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WALKI Z FASZYZMEM I ANTYSEMITYZMEM
Akcja Żonkile – to w kalendarzu szkolnym najlepszy czas, aby przeprowadzić zajęcia z tej
tematyki. Akcja Żonkile jest ogólnopolską akcją organizowaną przez Muzeum POLIN, w ramach
której przeszkoleni nauczyciele przeprowadzają cykl zajęć w klasach dotyczące tematyki,
związanej z walką z faszyzmem i antysemityzmem. Obchodzony jest wtedy symbolicznie dzień
wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim. Uczniowie wszystkich klas pierwszych, drugich i
części trzecich (ok.300 osób) wzięło udział w specjalnie przygotowanych warsztatach.
Obejrzeli materiały dokumentalne, pracowali z tekstami źródłowymi i dzielili się swoimi
przemyśleniami związanymi z emocjami jakie pojawiły się w czasie oglądania materiałów i
czytania tekstów. Zajęciom towarzyszyło zdanie wypowiedziane przez Romana Kenta –
ocalałego dziecka Holocaustu, dziś świadka wydarzeń: „11 przykazanie – nie bądź obojętny”.
Tekst: Agnieszka Kraińska
1.5. SPOTKANIE Z ALEXEM DANCYGIEM – Między światami – działaczem na rzecz dialogu polskożydowskiego – pracownikiem Instytutu Yad Vashem, historykiem, mieszkającym od lat w
Izraelu, autorytetem, w dziedzinie dialogu międzykulturowego. Spotkanie niezwykle ważne i
pozwalające na rozmowę z praktykiem i człowiekiem niezwykle doświadczonym.
Tekst: Agnieszka Kraińska
1.6. MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI O OFIARACH HOLOCAUSTU
Uczniowie klas, w ramach wiedzy o społeczeństwie uczestniczyli w zajęciach związanych z 77
rocznicą wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. Mieli możliwość wysłuchania relacji
świadków. To pozwoliło na otwarcie dyskusji związanej z myślą, wypowiedzianą przez Mariana
Turskiego „Auschwitz nie spadło z nieba. Nie bądź obojętny” - te słowa pozwalają na
omówienie założeń piramidy nienawiści Gordona Allporta.
Tekst: Agnieszka Kraińska
1.7. MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TOLERANCJI
Uczniowie klas, które mają wiedzę o społeczeństwie, odbyli zajęcia związane z obchodami Dnia
Tolerancji, w ramach których, mieli okazję poznać wypowiedzi osób z różnych grup, które są
stygmatyzowane i dyskryminowane w społeczeństwie. Duża część zajęć poświęcona została
też problemom związanym z psychiką młodych ludzi, jak czują się, gdy mówią o swoich
problemach, a spotykają się często z ignorowaniem ich problemów. Była to okazja na
zwrócenia uwagi na drugiego człowieka, że nie wszystko jest tak oczywiste jak nam się wydaje
na pierwszy rzut oka- jak mówią młodzi ludzie. Odczuwają brak akceptacji i rzeczywistego
zainteresowania swoimi problemami ze strony dorosłych.
Tekst: Agnieszka Kraińska
1.8. TYDZIEŃ KONSTYTUCYJNY – W RAMACH DNIA PRAW CZŁOWIEKA – w tym roku z
opóźnieniem związanym z pandemią i wybuchem wojny w Ukrainie.
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W zajęciach organizowanych przez Stowarzyszenie im. prof. Z. Hołdy – uczestniczyło niemal
300 uczniów naszej szkoły. Zajęcia przeprowadziły panie adwokat z żorskich kancelarii
prawnych.
Zajęcia z zakresu: wolności i praw człowieka i obywatela w oparciu o Konstytucję RP, cieszyły
się dużym zainteresowaniem. Młodzież miała wiele pytań w zakresie poszanowania godności
osobowej i osobistej w różnym zakresie i przestrzeni. Spotkanie to kolejny raz pokazało, że
kwestia praw człowieka jest niezwykle ważna, i potrzebna jest też duża świadomość ich
naruszeń, czasami granice się zacierają.

Tekst: Agnieszka Kraińska
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1.9. OLIMPIADA ZWOLNIENI Z TEORII
Mieliśmy okazję reprezentować nasze projekty społeczne w finale olimpiady Zwolnieni z
Teorii. Z dumą ogłaszamy, że na ponad 5600 projektów zajęliśmy 15 miejsce na Śląsku a 78 w
Polsce. Projekt Kolorowi Inaczej był nominowany do Złotego Wilka, to duży zaszczyt. W sumie
jako Szkoła otrzymaliśmy Brązowego Wilka- z czego jesteśmy dumni. Przyczyniły się do tego
również pozostałe trzy równie ważne projekty Wytańcz Emocje, Świadectwo przeszłości i
Szanuję Nie Dyskryminuję, warto tutaj wymienić wszystkich uczniów, którzy realizowali
projekty: z kl. 1a - Julia Bednarczyk, Jan Chaberko, Klara Cieślik, Stanisław Holona, Wiktoria
Osińska; z klasy 1c- Hanna Komorowska, Agata Solik, Wiktoria Trojanowska, Kinga Zając; z
klasy 1d - Hanna Filipiak, Nicole Lenert, Emilia Niedobecka, Hanna Szczykutowicz, Weronika
Wicher; z klasy 1e - Alicja Lewandowska; z klasy 2c - Zuzanna Nykiel i z klasy 3en - Oliwia
Przesdzing.
Zdobyliśmy dla szkoły certyfikat: szkoły wyróżnionej we wspieraniu uczniów w zdobywaniu
kompetencji przyszłości m.in: pracy w zespole, kreatywności, zarządzaniu projektami,
rozwiązywaniu problemów, przywództwa. Młodzież w wyróżnionych szkołach rozwija swoje
działania w praktyce - organizację projektu społecznego, po którego ukończeniu uzyskuje
międzynarodowy certyfikat z zarządzania projektami wydany przez Project Management
Institute ATP.
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Tekst: Agnieszka Kraińska
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1.10. MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY I NĘKANIU W SZKOLE, W TYM
NĘKANIU PRZY UŻYCIU TECHNIK CYFROWYCH
Scenariusz zajęć w ramach obchodów tego dnia
Cele lekcji:
- odkrywanie poczucia własnej wartości;
- szukanie odpowiedzi na pytanie: kim jestem;
- uwrażliwianie na potrzeby drugiego człowieka
- wyrażenie niezgody na utrwalanie postaw przemocy słownej i fizycznej wśród rówieśników
- uświadomienie, na czym polega szacunek wobec siebie samego i innych
- nabywanie umiejętności nazywania własnych uczuć;
- rozbudzenie zainteresowań czytelniczych, by poznawać samego siebie.
- pojęcie cyberprzemocy;
- poznanie możliwości reagowania na przejawy agresji w Internecie;
- wskazanie działania w sieci, które mogą spowodować groźne sytuacje.
Część zasadnicza zajęć:
na podstawie fragmentów książki „Nie daj się gnębić!”; stworzenie z klocków CYBERBULLINGA
Metody: współzależności i współodpowiedzialności za działanie grupy.
- LEGO-LOGOS;
- burza mózgów;
- losowy dobór tekstu/hasła na zasadzie „ciasteczka z wróżbą”
- dyskusja;
Forma:
- grupowa
PRZEKAZYWANE TREŚCI:
- szacunek wobec drugiego człowieka,
- akceptacja odmienności;
- postrzeganie różnorodności jako wartości pozytywnej;
- empatia jako warunek dobrych relacji;
- poczucie własnej wartości;
- dostrzeganie ludzi, którzy są wokół nas;
- brak zgody na przemoc wśród ludzi
KTO?
Klasa 3eN (25 uczniów)
Rezultaty:
- uczniowie mieli poczucie współzależności i współodpowiedzialności za działanie grupy;
- chętnie brali udział w określaniu cech, budowania portretu LEGO- CYBERBULLINGA
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Tekst: Dagmara Zazulak
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2. Zrównoważony rozwój i zrównoważony
styl życia
2.1. ŚWIATOWY DZIEŃ WODY
1) Obchody Światowego Dnia Wody odbyły się w dniach 22-23 marca 2022 r. z inicjatywy
uczniów kl 1e o profilu biologiczno - chemicznym. Z okazji Światowego Dnia Wody odbył
się Szkolny Konkurs Chemiczny połączony z pogadanką aktywizującą uczniów do
pogłębiania wiedzy na temat wody. Celem przedsięwzięcia było uświadomienie
społeczności szkolnej, że woda jest środowiskiem życia dla wielu organizmów. Zwrócono
uwagę na poczucie odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego i wdrażanie do
oszczędzania wody oraz dbania o jej jakość. Podsumowaniem przedsięwzięcia była
pogadanka i prezentacja naukowa przygotowana przez uczniów dotycząca zagadnień
wody w sferze biologicznej, ekologicznej i chemicznej
Tekst: Tomasz Sieradzan
2) 22 marca 2022r. klasa 1c przygotowała gazetkę związaną z
proklamowanym przez UNESCO Światowym Dniem Wody.
Uczennice korzystały z materiałów ze strony
https://www.unesco.pl między innymi najnowszego
Raportu na temat Stanu Wody na Świecie (World Water
Development Report) zatytułowanego w tym roku „Wody
podziemne: niewidoczne zasoby” (Groungwater: invisible
resources). W marcu odbył się również wykład doktorantki
Wioletty Bolesty (pracownika MPWiK w Żorach) w klasie
1d na temat „Zanieczyszczenia wody pitnej i zbiorników
wodnych mikroplastikiem”.
Tekst: Marzena Gancarczyk-Gola
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2.2. PROGRAM STOP SMOG
W czasie roku szkolnego 2021/2022 uczniowie klas biologiczno-chemicznych realizowali
założenia Programu Stop SMOG. W ramach których:
•

15 października 2021r. uczniowie klasy 1d i 1e uczestniczyli w wykładzie Pani dr Anny
Mainki z Katery Ochrony Powietrza Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki
Politechniki Śląskie. Wykład odbył się w sali plenerowej Miejskiego Ośrodka Kultury.
Uczniowie klas 2e i 2d brali udział w zajęciach praktycznych – warsztatach na temat
wpływu smogu na organizmy zwierzęce, prowadzone również przez pracowników
Politechniki Śląskiej.

Wykład o smogu

Wykład o smogu
•

W marcu 2022 r. grupa uczennic z klasy 2e (Hanna Kuchta, Aleksandra Kłosek, Joanna
Wrzodak) prowadziła warsztaty w klasach 1-3 Szkoły Podstawowej nr 1. Przekazały
wiadomości teoretyczne dotyczące zjawiska smogu, uczyły w jaki sposób smog wpływa
na organizm człowieka oraz w jaki sposób można się przed nim chronić.
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Warsztaty o smogu

Warsztaty o smogu
•

W ramach Programu Stop SMOG klasa 1d prowadziła na bieżąco aktualizowaną
gazetkę informacyjną o stanie jakości powietrza w najbliżej okolicy szkoły.

Tekst: Marzena Gancarczyk-Gola
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2.3. PROFILAKTYKA CZERNIAKA
Prowadzenie wraz z uczniami klasy 1d programu profilaktyki czerniaka. Program był
realizowany we współpracy z Studenckim Kołem Naukowym OKOMA przy klinice
Gastroenterologii Onkologicznej w Centrum Onkologii Instytutu imienia Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie. Zajęcia odbywały się 07.06 w klasach pierwszych liceum na godzinach
wychowawczych oraz zajęciach przyrody (Agata Michałek - Telega). Grupa uczniów z klasy
biologiczno-chemicznej przygotowała prezentację oraz ulotkę informacyjną na temat
zagrożenia czerniakiem.
Tu link do prezentacji o czerniaku:
https://miarkamy.sharepoint.com/personal/nsydow1_1lo_zory_pl/Documents/Pliki%20z%20czat%C3%B3w
%20w%20aplikacji%20Microsoft%20Teams/Czerniak.mp4

Prezentacja o czerniaku
Tekst: Marzena Gancarczyk-Gola
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2.4. ŚWIATOWY DZIEŃ AIDS
W tym roku, w związku z sytuacją pandemiczną wszelkie aktywności poświęcone tematyce
HIV/AIDS odbyły się on-line. Celem było (i jest nadal) podniesienie poziomu wiedzy
nastoletnich uczniów, odczarowanie mitów i przybliżenie faktów na temat wirusa HIV,
choroby AIDS. Szczególny nacisk zostaje położony na profilaktykę choroby – uświadamianie w
zakresie możliwości zakażenia wirusem HIV oraz zapobieganie zachowaniom ryzykownym.
Celem było także upowszechnienie informacji o stronie internetowej Krajowego Centrum ds.
AIDS: aids.gov.pl, w tym o możliwości skorzystania z poradni internetowej oraz o bezpłatnym
telefonie zaufania HIV/AIDS: 800 888 448.
Działania miały postać:
•
prezentacji przygotowanej przez grupę uczniów klasy 3 D, a następnie wygłoszonej w
trakcie lekcji biologii w klasach 1 E i 2 D (55 osób)
•
prezentacji na zajęciach wychowawczych w klasach 1 i 2 liceum oraz technikum filmu
edukacyjnego „AIDS – epidemia wciąż niepokonana
•
quizu przygotowanego i przeprowadzonego w klasie 3 D i 3 ANT na podstawie broszury
„HIV?! AIDS?! O co kaman?”
•
Uczniowie klasy 1a zebrali materiały, wykonali postery zaprezentowane na tablicach
obok wejścia do szkoły. Przygotowali również tekst odczytany przez radiowęzeł szkolny.
Podczas przygotowań uczniowie korzystali z materiałów Krajowego Centrum ds. AIDS oraz
strony internetowej poświęcona edukacji na temat HIV/AIDS w portalu Międzynarodowego
Biura Edukacji w Genewie (materiały UNESCO). Znajduje się na niej stale uaktualniany bank
danych, zawierający: materiały dydaktyczne przeznaczone dla uczniów i nauczycieli szkół
różnego typu.

Tekst: Ewa Poznańska i Marzena Gancarczyk-Gola
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2.5. MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ – 22 V
ŚWIATOWY DZIEŃ ŚRODOWISKA – 5 VI
Los ludzkości jest ściśle związany z różnorodnością biologiczną. Jest ona niezbędna do
zapewnienia ludzkości dobrobytu, zmniejszenia ubóstwa poprzez dostarczanie podstawowych
dóbr i osiągnięcia zrównoważonego rozwoju.
„Zgodnie z ideą UNESCO strategia na rzecz różnorodności biologicznej opiera się na 3 głównych
założeniach: przywrócenia właściwych relacji między człowiekiem a przyrodą, ochrony
integralności istniejących ekosystemów i odbudowy tych, które zostały zniszczone oraz
wzmocnienie zaangażowania ludzi młodych w ochronę bioróżnorodności …”
Obchody Światowego Dnia Środowiska mają na celu pogłębienie świadomości opinii publicznej
na temat ochrony i poprawy stanu środowiska naturalnego oraz zwrócenie uwagi na istniejące
problemy i niebezpieczeństwo lekceważenia skutków naruszenia równowagi ekologicznej w
przyrodzie
Aktywności związane z propagowaniem wiedzy przyrodniczej, ekologicznej miały postać:
•

prezentacji materiałów filmowych na lekcji biologii w klasach o rozszerzeniu
biologicznym: 1 E, 2 D, 3 BN i 3 CN (a także 3 D miesiąc wcześniej) m.in. You
are #NotAlone against climate change
(https://youtu.be/DMdK9RdTLgo)
• przygotowaniu prezentacji przez zainteresowanych uczniów klasy 3 D w ramach
przedmiotu „Biogeografia” w oparciu o materiały UNESCO (m.in.
https://ipbes.net/global-assessment,https://www.unesco.pl/?id=58,
https://www.unesco.pl/nauka/miedzynarodowe-programy-naukowe/programgeologiczny/)
• przygotowania zielników roślin prezentujących bioróżnorodność gatunkową
najbliższego środowiska przez uczniów klasy 2 E w ramach przedmiotu „Metoda
eksperymentu naukowego w naukach przyrodniczych”
• terenowych warsztatów botanicznych w lesie w rejonie Gichta oraz na terenie Parku
Botanicznego Piaskownia w których uczestniczyła młodzież klas 1 D, 2 D i 3 ANT. W
trakcie zajęć uczniowie nabywali umiejętności:
▪ posługiwania się różnego typu kluczami do oznaczania gatunków roślin
▪ rozpoznawania typowych dla naszej flory roślin drzewiastych i krzewiastych
▪ wyróżniania rodzajów siedlisk, zbiorowisk leśnych
▪ określania czynników środowiska i ich wpływu na florę i faunę
▪ diagnozowania stanu środowiska naturalnego najbliższej okolicy i wskazywania
przykładów niekorzystnego oddziaływania człowieka na to środowisko
▪ poznanie i zrozumienie idei zrównoważonego rozwoju
Forma zajęć: wędrówka po lesie, obserwacje przyrodnicze, karty pracy, praca w
grupach, praca z kluczami do oznaczania roślin, burza mózgów.
Tekst: Ewa Poznańska

16

2.6. MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ CUKRZYCY – 14 XI
Działania miały postać:
•
•
•

tematycznej gazetki ściennej
samodzielnego wystąpienia uczennicy klasy 3 EN Julii Galik, która przygotowała
prezentację i pokaz dla młodszych kolegów / koleżanek z klas 1 E i 1 D
prezentacji przygotowanej przez uczennice klasy 3 EN (Hanna Kosztyła i Amelia
Skowron) i wygłoszonej przed uczniami tej klasy podczas lekcji biologii oraz w wersji
skróconej (ale z podkreśleniem zasad profilaktyki) w postaci on-line dostępnej do
wykorzystania na lekcjach wychowawczych pozostałym uczniom szkoły

Tekst: Ewa Poznańska
2.7. ZAJĘCIA TERENOWE „W KONTAKCIE Z PRZYRODĄ”
Od kwietnia 2022r. w szkole prowadzone są zajęcia terenowe „W kontakcie z przyrodą”. Są to
zajęcia o charakterze integracyjnym, szczególnie ważne po trudnym okresie izolacji
wywołanym pandemią. Pozwalają uczniom na wspólne spędzenie wolnego czasu w pobliżu
przyrody. Doświadczanie przyrody ma niebagatelny, krzepiący wpływ na nasze samopoczucie.
Młodzież potrzebuje bliskości drzew, wody, ziemi – potrzebuje dotykać i poznawać to, co
pierwotne. Zadanie dorosłych to towarzyszyć im w wędrówkach „do źródeł”, do tego, co
naturalne i tętniące życiem. Takiej ważnej bezpośredniej korelacji z naturą, ogrodem, parkiem,
lasem i jego darami potrzebujemy żyjąc w ciągłym pośpiechu, rosnących wciąż wymaganiach
w szkole, pracy itp. nadmiernego korzystania z multimediów. Kontakt z przyrodą uspokaja i
wycisza, buduje uważność, uczy szacunku do wszystkich istot, otwiera człowieka na nowe
doświadczenia.
Tekst: Marzena Gancarczyk-Gola
2.8. FIZYKA MEDYCZNA
Fizyka medyczna jest przedmiotem dodatkowym, prowadzonym w oparciu o program autorski,
a realizacja zagadnień podzielona jest na etapy.
Pierwszy etap:
• Zapoznanie uczniów z projektem
• Podział uczniów na 5 grup
• Przydzielenie każdej z grup tematu do projektu
• Optyka w medycynie
• Fale dźwiękowe w medycynie
• Fale elektromagnetyczne w medycynie
• Ciśnienie w medycynie
• Fizyka jądrowa w medycynie.
2) Drugi etap:
realizacja projektu
Każda z grup wyszukuje urządzeń stosowanych w medycynie, w których wykorzystano dane
zagadnienie fizyczne. Opisuje działanie tego urządzenia z wykorzystaniem podstawowych praw
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fizycznych. Przygotowuje, przeprowadza odpowiednio dobrane doświadczenia fizyczne ściśle
związanie z tematem. Na podstawie wyników z doświadczenia, wyciąga i formułuje
odpowiednie wnioski, które nawiązują do tematu.
3)Trzeci etap
Każda z grup przygotowuje prezentację w języku polskim i angielskim, w której przedstawia
szczegółową realizację swojego zadania.
Tekst: Anatta Słowik
2.9. BIOGEOGRAFIA
Biogeografia jest przedmiotem dodatkowym, prowadzonym w oparciu o program autorski. W
tym roku, projekt przebiegał w kilku etapach:
1) Pierwszy etap to wprowadzenie przez nauczyciela dodatkowych terminów z dziedziny
biogeografii, którymi uczniowie posługiwali się realizując projekt, rozumiejąc ich znaczenie.
Dodatkowo nauczyciel wprowadził również szereg słownictwa z dziedziny biogeografii w języku
angielskim.
2) Drugi etap to przyporządkowanie uczniów do poszczególnych grup i przydzielenie im
tematów z dziedziny biogeografii wysp.
Uczniowie zostali podzieleni na 5 grup projektowych, z których każda otrzymała następujące
tematy:
a) Galapagos – relacja pomiędzy położeniem geograficznym a bioróżnorodnością,
b) Islandia - relacja pomiędzy położeniem geograficznym a bioróżnorodnością,
c) Madagaskar -relacja pomiędzy położeniem geograficznym a bioróżnorodnością,
d) Grenlandia - relacja pomiędzy położeniem geograficznym a bioróżnorodnością,
e) Wyspy Kanaryjskie -relacja pomiędzy położeniem geograficznym a bioróżnorodnością,
3) Trzeci etap to zbieranie materiałów dotyczących pracy.
Uczestnicy projektu skupili się na wyjaśnieniu obecnego rozmieszczenia roślin i zwierząt na
lądzie i w oceanach w oparciu o czynniki działające teraz i w przeszłości, jak również
charakteryzowaniu biomów zonalnych i azonalnych wskazując na ich rolę w biosferze.
Wykorzystywali również teorię biogeografii wysp do wyjaśnienia różnic florystycznych i
faunistycznych wysp różnego pochodzenia. Uczniowie wyszukiwali w różnorodnych źródłach
informacji potrzebnych do przygotowania prezentacji ustnej z wykorzystaniem technik
multimedialnych
4) Czwartym i ostatnim etapem projektu było przygotowanie prezentacji multimedialnej przez
uczniów
Zastosowane metody edukacyjne: dyskusja, praca z tekstem źródłowym, ‘burza mózgów”,
metoda projektu
Liczba uczestników: 30 osób z klasy trzeciej liceum
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Tekst: Agata Michałek-Telega
2.10. ŚWIATOWY DZIEŃ METEOROLOGII – 23 MARCA 2022
W związku ze Światowym Dniem Meteorologii, który w tym roku obchodzony był 23 marca
uczniowie klasy 1 b w ramach swoich lekcji geografii analizowali regionalne i lokalne problemy
związane z postępującym deficytem wody w gospodarce, rolnictwie i branży komunalnej.
Uczniowie zastanawiali się nad zmianami klimatycznymi oraz ich konsekwencjami.
Wykorzystywali w swej pracy techniki
komputerowe oraz systemy informacji
geograficznej (GIS). Dodatkowo prowadzone
były zajęcia terenowe, podczas których
studenci weryfikowali zdobytą wiedzę i
umiejętności.
Dzięki takim zajęciom
uczniowie
zapewnili
sobie
wiedzę,
umiejętności i kompetencje z zakresu
ochrony i możliwości wykorzystania zasobów
wodnych i atmosfery.
Podczas zajęć geografii uczniowie analizowali
opracowania
kartograficzne,
w
tym
szczególnie
mapy
hydrograficzne,
hydrogeologiczne,
synoptyczne
i
klimatyczne, przewidywali
skutki klęsk
żywiołowych i katastrof naturalnych.
Tekst: Agata Michałek-Telega
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2.11. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI I EDUKACJI ŚRODOWISKA LOKALNEGO:
XVIII Międzynarodowy Festiwal Taneczny Ballo – Żory 2022
W ostatni weekend majowy (27 i 28 maja 2022r), w ramach projektu Roztańczone Żory, odbył
się XVIII Międzynarodowy Festiwal Taneczny Ballo – Żory 2022, który był dofinansowany z
budżetu Gminy Miejskiej Żory. Jego głównym organizatorem było Towarzystwo Wspierania
Dzieci i Młodzieży Ballo. W organizację włączyły się tradycyjnie Zespół Szkół nr 1, Zespół
Szkolno-Przedszkolny nr 11 oraz Miejski Ośrodek Kultury.
Podczas dwudniowej imprezy artystycznej zaprezentowało się 62 solistów, 35 duetów i 83
zespoły. Łącznie na żorskiej Scenie na Starówce zatańczyło 1200 odważnych
i niezwykle utalentowanych tancerzy. Występujący zaskoczyli nas ciekawymi choreografiami,
pomysłowymi rekwizytami, barwnymi strojami oraz charakterystycznym makijażem. Całą
imprezę taneczną prowadziły uczennice naszej szkoły.
W trakcie festiwalu wyłoniono i nagrodzono najlepszych tancerzy, którzy otrzymali główną
nagrodę- Grand Prix. Wśród zwycięzców znaleźli się: solistka Karolina Mikołajec, duet Karolina
Mikołajec i Magdalena Szweter, zespół Reflex z Rybnika oraz TDK CREW z Żywca. Wszyscy
uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, medale, a mistrzowie puchary. Ponadto nasi
goście ze Lwowa, zespół Dance Club wytańczył II miejsce i razem z nami cieszył się kolejnym
swoim sukcesem, w tak trudnych chwilach dla nich.
Turniejowe emocje ani na chwilę nie opuszczały młodych artystów, jak i wspaniałą
publiczność, gdyż wokół panowała pozytywna energia i żywioł, ale też harmonia duszy, umysłu
i ciała. Tegoroczny festiwal pokazał, jak ważna na scenie jest współpraca i przyjaźń, która
przenosi się także na doskonałe relacje poza nią. Atrakcją dla wszystkich gości niewątpliwie
były Nutkowe Ulice Tańca przeprowadzone na rynku przez instruktorkę fitness, w których brali
udziału uczestnicy festiwalu, dzieci i młodzież z Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz mieszkańcy
naszego miasta.
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Tekst: Agnieszka Komorowska
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Jesienne Spotkania Artystyczne Ballo 2021
,,Talentów nie należy szukać przez mikroskop, talent sam powinien dać znać o sobie biciem
we wszystkie dzwony”.
27 października 2021r. na sali teatralnej MOK w Żorach z radością i entuzjazmem powitaliśmy
dzieci i młodzież z województwa śląskiego podczas XVIII Jesiennych Spotkań Artystycznych.
Głównym organizatorem Festiwalu Młodych Talentów było Towarzystwo Wspierania
Twórczości Dzieci i Młodzieży Ballo. Współorganizatorami natomiast byli niezmiennie MOK,
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 oraz Zespół Szkół nr 1 w Żorach. Patronat nad konkursem
objął tradycyjnie Prezydent Miasta Żory Waldemar Socha oraz Przewodniczący Rady Miasta
Piotr Kosztyła.
Na scenie wystąpiło stu dwudziestu trzech utalentowanych młodych artystów, którzy na co
dzień dokładają wszelkich starań, aby ich talent rozkwitał, nawet w tych trudnych dla nas
czasach. Pięknie zaprezentowali swoje umiejętności krasomówcze i wokalne, podczas których
towarzyszył im duch zdrowej rywalizacji. Z uśmiechem, z dozą tajemniczości i zadumy
prezentowali wybrane przez siebie utwory. Wokół panowała spokojna atmosfera. Swoimi
występami sprawili nam ogromną radość. Cieszymy się niezmiernie, że właśnie miasto Żory
stało się ważnym przystankiem w ich artystycznej podróży. Jednym z członków jury była
nauczycielka od lat związaną z Zespołem Szkół nr 1 – Barbara Szulik – Silka – polonistka,
reżyserka, scenarzystka, miłośniczka sztuk teatralnych. Całą imprezę prowadziły uczennice
nasze szkoły.
Podczas przesłuchań królowały utwory znakomitych kompozytorów i poetów polskich.
Uczestnicy festiwalu z godziny na godzinę, swoim talentem rozświetlali żorską scenę. Ich
wspaniałe występy niewątpliwie pozytywnie wpłynęły na widownię i skłoniły do głębszej
refleksji. Po wysłuchaniu wszystkich interpretacji wokalnych i poetyckich zgłoszonych do
konkursu, jurorzy wyłonili zwycięzców. Wszystkich uczestników uhonorowano pamiątkowymi
dyplomami, natomiast laureaci otrzymali karty podarunkowe Empik i bilety do kina.
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Tekst: Agnieszka Komorowska
2.12. „OLIMPIADA WIEDZY I WARTOŚCI W SPORCIE”
130 uczniów szkół ponadpodstawowych z całej Polski spotkało się 7 kwietnia 2022 roku w
Opolu, by przystąpić do finałowego testu wiedzy Olimpiady Wiedzy i Wartości w Sporcie,
edycja 8: „Idea olimpizmu - wychowanie do zwycięstwa i porażki”. Dwoje uczniów I Liceum
Ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi im. Karola Miarki w Żorach otrzymało tytuł
laureata. Uczniowie biorący udział w finale zakwalifikowali się do niego z etapów szkolnych, w
których brało udział 504 uczniów. Pytania w teście finałowym dotyczyły idei olimpizmu.
Uczestnicy „Olimpiady Wiedzy i Wartości w Sporcie” poznawali nie tylko sylwetki
Olimpijczyków, ale również wykazywali się znajomością nauczania papieża Franciszka czy też
literaturą naukową dotyczącą roli sportu w wychowaniu i ewangelizacji.
Dwoje uczniów z Żor laureatami ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Wartości w Sporcie
(zory.com.pl)
Uczniowie żorskiego liceum zostali laureatami Olimpiady Wiedzy i Wartości w Sporcie - Portal
Zory
LAUREACI OLIMPIADY WIEDZY I WARTOŚCI SPORCIE – Zespół Szkół nr 1 w Żorach (zory.pl)
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Tekst: Łukasz Ślosarek
2.13. DZIAŁANIA NA RZECZ PROMOCJI ZDROWEGO I BEZPIECZNEGO STYLU ŻYCIA
Otwarty Turniej Piłki Siatkowej.
Przy współpracy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żorach, 22 lutego 2022 roku odbył
się Otwarty Turniej Piłki Siatkowej z okazji 100-lecia naszej szkoły. Trzyosobowe zespoły
walczyły w duchu rywalizacji i poszanowania zasad fair play. Zawody były rozgrywane
systemem „Każdy z każdym”.
Otwarty Turniej Siatkówki – Zespół Szkół nr 1 w Żorach (zory.pl)
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Tekst: Łukasz Ślosarek
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Turniej Dwójek w Piłce Siatkowej
100-lecie naszej szkoły oraz zakończenie zajęć w ramach Szkolnego Klubu Sportowego to
dobra okazja do tego, by przeprowadzić Szkolne Zawody Dwójek w Piłce Siatkowej. 7 czerwca
2022 roku odbyły się emocjonujące mecze pełne wspaniałych akcji, wylane litry potu i
zmęczenie dające się we znaki, to tylko szczypta tego, co się działo podczas meczy. Zawody
rozgrywane były systemem brazylijskim.
Turniej Dwójek w Piłce Siatkowej – Zespół Szkół nr 1 w Żorach (zory.pl)

Tekst: Łukasz Ślosarek
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Powiatowe Zawody Piłki Siatkowej Szkół Ponadpodstawowych
15 marca w Zespole Szkół nr 3 zostały rozegrane Powiatowe Zawody Piłki Siatkowej Szkół
Ponadpodstawowych. Dziewczęta reprezentujące naszą szkołę wywalczyły III MIEJSCE.
Brązowy medal zdobyły: Małgorzata Szafraniec Il e, Oliwia Gawlik II b, Natalia Musiolik III c,
Paulina Jamrozik III d, Magdalena Jamrozik III dn, Natalia Wróblewska I c, Hanna Kosztyła III e,
Katarzyna Bartuś III dn.

,
Tekst: Monika Chromik
Biathlon dla każdego
30 kwietnia nasi uczniowie wcielili się w postać uśmiechniętego, sympatycznego i wszystkim
znanego- Żorka. Razem z dziećmi i innymi zawodnikami brali udział w rozgrzewce i dodawali
otuchy wszystkim, którzy przyszli się zmierzyć z dystansem biegowym i strzelaniem. Żoreksymbol Żor umilał wszystkim czas rozdając słodycze i gratulacje na mecie.
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Tekst: Monika Chromik
Żorski bieg uliczny
Jak co roku nasi uczniowie wzięli udział w Żorskim Biegu Ulicznym. Cieszymy się, że osiągnęli
bardzo dobre wyniki, jednak najważniejszy był udział i dobra zabawa. Grupa uczennic nie
biorąca udziału w biegu zaangażowała się w działania organizacyjne, pomagając w
przygotowaniu i wydawaniu pakietów startowych. Miarka jak zwykle stanęła na wysokości
zadania.
Tekst: Jadwiga Formela
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IV Charytatywny Bieg Nadziei
29.05.2022 odbył się IV Charytatywny Bieg Nadziei. Naszą szkołę reprezentowali: Patrycja
Kurkowska, Ksawery Cyran, Kacper Kremiec, Piotr Krupński.
https://pl-pl.facebook.com/253764531631122/posts/1772537283087165/
Tekst: Jadwiga Formela

2.14. AKCJA KRWIODAWSTWA
5 kwietnia w naszej szkole odbyła się AKCJA KRWIODAWSTWA. Wiele osób było chętnych, aby
"Podzielić się życiem" z innymi.
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Tekst: Monika Chromik
30

2.15. TYDZIEŃ WYKORZYSTANIA TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH W EDUKACJI (7-11 MARCA
2022)
Nauczyciele matematyki na co dzień podczas lekcji wielokrotnie wykorzystują możliwości
używania telefonów komórkowych przez uczniów w celach edukacyjnych. W drugim tygodniu
marca szczególnie zwróciliśmy na to uwagę. Część lekcji rozpoczynała się od poszukiwania
informacji potrzebnych do realizacji postawionego zagadnienia. W trakcie korzystaliśmy z
aplikacji pozwalających rysować wykresy funkcji, sprawdzających poprawność rozwiązań czy
poszukiwaniu błędów w rozwiązaniach zadań znalezionych w Internecie. Lekcje kończyły się
podsumowaniem w formie krótkich pytań dotyczących wprowadzonych zagadnień czy
ogólnego wrażenia po wprowadzonej aplikacji – oczywiście z wykorzystaniem odpowiednich
narzędzi internetowych. Miały miejsce również w tym tygodniu gry terenowe na szkolnym
boisku połączone z matematyką oraz zajęcia w formie escape roomów, również
wykorzystujące telefony jako narzędzia pracy.
Tekst: Agnieszka Komorowska
2.16. ZAJĘCIA OUTDOOROWE
Zespół Szkół nr 1 od pięciu lat organizuje dla uczniów warsztaty integracyjne w nurcie outdoor
education. W praktyce oznacza to zorganizowany proces uczenia się poprzez samodzielne
doświadczanie oraz eksperymentowanie. Ćwiczenia zawsze kończą się omówieniem
umożliwiającym tzw. transfer wiedzy – przeniesienie nowo nabytych doświadczeń z
wykonanych zadań do własnego życia lub życia zespołu. Celem zajęć jest:
• Budowanie i integracja zespołu
• Wzmocnienie formalnych i nieformalnych relacji między uczniami,
• Budowanie wzajemnego zaufania,
• Doskonalenie umiejętności komunikacji i rozwiązywania konfliktów,
• Rozwijanie kreatywności,
• Budowanie efektywnych zespołów zadaniowych,
Zestaw ćwiczeń i gier dobieramy w konsultacji z wychowawcą tak, aby odpowiadały one
potrzebom grupy. Proponujemy zarówno sprawdzone ćwiczenia oparte na teorii experiential
education oraz autorskie moduły zaprojektowane przez naszych pedagogów-trenerów.
• DOŚWIADCZENIE
ZOBACZ, ZROZUM, ZRÓB Pozwól nam pokazać Ci więcej!
•

EMOCJE

POCZUJ RÓŻNICĘ Zaangażuj się we własną zmianę!
• ROZWÓJ
ZAINWESTUJ W SIEBIE Dzisiejszy sufit = jutrzejsza podłoga!
Warsztaty Outdoorowe to praktyczna edukacja poprzez szkolenia outdoor, które są wspaniałą
alternatywą do tradycyjnych działań i warsztatów realizowanych w salach szkolnych. Działanie
nastawione jest na poznanie (zdobywanie wiedzy i umiejętności) podczas zajęć w plenerze.
Natura jest środkiem, tłem oraz pretekstem do uczenia się.
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Zajęcia outdoorowe prowadzone są w Parku Piaskownia w Żorach. Trwają 4 godziny.
Uczestniczą w nich uczniowie klas liceum i technikum wraz z wychowawcą, a odbywają się
zawsze na początku roku szkolnego.

Tekst: Renata Gibas
2.17. PROJEKT FILMOCJE 2021/2022
FILMOCJE to cykl autorskich warsztatów rozwojowo – terapeutycznych z filmem w tle.
Spotykamy się tu nie tylko z bohaterem filmowym, ale przede wszystkim sami ze sobą i swoimi
przeżyciami. Warsztaty dają nam również możliwość oswojenia i zaakceptowania emocji w
bezpiecznych warunkach. Możemy też dzielić się swoimi spostrzeżeniami z innymi i poznawać
ich interpretacje.
FILMOCJE to cykl spotkań, gdzie film jest:
• kluczem otwierającym uczucia i przeżycia
• spoiwem scalającym ze sobą różne aspekty siebie
• mostem łączącym nas z innymi
• eliksirem przeciw samotności
• drogą do rozwoju
Celem zajęć jest wspieranie uczniów w rozwoju emocjonalno– społecznym tj. radzenie sobie
z emocjami, stresem, kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów, rozwijanie
kreatywności, tolerancji i innowacyjności. Film pomaga zrozumieć siebie i innych, a także może
wpływać na podejmowane przez nas decyzje i ocenę rzeczywistości.
W roku szkolnym 2021/2022 warsztaty z filmem dotyczyły profilaktyki uzależnień w klasach II
liceum i technikum oraz w zależności od potrzeb zostały wzbogacone w treści o charakterze
emocjonalno-społecznym, także w pozostałych klasach. Treści warsztatów były zgodne z
harmonogramem oddziaływań wychowawczych szkoły.
Spotkanie warsztatowe składa się z 3 części: wprowadzenie do tematu, projekcja filmu i
warsztat terapeutyczno – rozwojowy. Czas trwania FILMOCJI to 3 godz. lekcyjne.
Tekst: Renata Gibas

32

2.18. DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU
Dzień Bezpiecznego Internetu, od lat obchodzony jest 8 lutego. W naszej szkole w roku
szkolnym 2021/2022, ważny problem bezpiecznego korzystania z Internetu poruszaliśmy
przez cały tydzień (od 7 do 11 lutego) w ramach lekcji informatyki oraz na wybranych lekcjach
wychowawczych. Obchody tego dnia to świetna okazja, by zastanowić się, w jaki sposób
dbamy o siebie w cyberprzestrzeni. Choć może się to wydawać trudne, wystarczy świadomość
najważniejszych zagrożeń i rozsądek, by uniknąć typowych problemów – na te właśnie aspekty
chcieliśmy zwrócić uwagę podczas lekcji.
Najważniejsze kwestie poruszane na zajęciach:
1. Czujność przede wszystkim - uwaga na klasyczny phishing.
2. Niebezpieczeństwo w smartfonie, czyli SMS-y, spoofing i trojany.
3. Pamiętaj o zmianie haseł i włącz 2FA.
4. Oprogramowanie chce ci pomóc.
Na lekcjach korzystaliśmy z materiałów edukacyjnych dostępnych na stronie
https://www.saferinternet.pl/dbi/o-dbi.html
oraz
https://www.policja.pl/pol/aktualnosci/169238,Dzien-BezpiecznegoInternetu.html?search=202830684360
Wnioski młodzieży po przeprowadzonych rozmowach:
• Internet może dać nam wiele dobrego - jeśli umiemy się nim posłużyć.
• Niezależnie od swojego wieku należy pamiętać, że w sieci nie jesteśmy anonimowi.
• Wszystko co piszemy i publikujemy zostaje w niej na długi czas. Dlatego umieszczane
informacje powinny być przez nas przemyślane. Komentarze, które pozostawiamy na
odwiedzanych stronach, powinny dobrze o nas świadczyć. Tak jak w życiu codziennym
- odnośmy się do innych z szacunkiem, bez wyzwisk czy zastraszania.
• Dbamy o wspólne bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni.
Tekst: Magdalena Gębarowska
2.19. 100 LECIE SZKOŁY
Tradycja zobowiązuje i uczy
Przeżywamy historyczne wydarzenie. Rok 2022 jest dla I Liceum Ogólnokształcącego z
Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki czasem obchodów 100-lecia istnienia polskiej
szkoły średniej i 95-lecia nadania imienia Karola Miarki- bojownika o polskość na Śląsku. Rok
jubileuszowy objął patronatem Prezydent Żor- pan Waldemar Socha.
W związku z naszym świętem podjęliśmy szereg działań:
ogłoszenie konkursu na logo jubileuszu i hasła promocyjne, a także konkursy towarzyszące,
dotyczące znajomości muzyki ostatniego wieku, historii szkoły i patrona, nagrano piosenkę
jubileuszową i teledysk: „ Lubię wracać”, zorganizowano akcję krwiodawstwa, bieg 100 –lecia,
przygotowano wystawy rocznicowe, ukazujące przeszłość i teraźniejszość Miarki, historię
wymiany polsko-niemieckiej, publikację rocznicową, opracowano spis absolwentów, ulotkę
informacyjną o szkole, spisy tablic absolwentów, projekt wystroju szkoły, przygotowano zjazd
absolwentów, loterię fantową na festyn rocznicowy, zrealizowano projekty edukacyjne na
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temat historii rodzin Miarkowych, szkoły we wspomnieniach absolwentów różnych pokoleń,
posadzono „Dąb Powstań Śląskich” .
Dialog międzypokoleniowy jest wpisany w rzeczywistość naszego liceum. Na każdym kroku i
w każdym momencie obcujemy z przeszłością, oglądając wystawy, różne w konwencjach tabla
absolwentów, zdjęcia, kroniki, czytając monografie szkolne. Chodzimy tymi samymi
korytarzami, przeżywamy podobne emocje, wchodząc do nowoczesnych już klas- ale tego
samego miejsca spotkań z nauczycielem i grupą rówieśniczą.
Rok jubileuszowy trwa, mobilizuje nas do poznawania przeszłości i pozwala inaczej spojrzeć w
przyszłość. Zgodnie z hasłem stulecia: Mierzymy w przyszłość!”
Wywiad z Marcinem Wieczorkiem, z historią w tle
https://www.nowiny.pl/historia/187835-zorskie-liceum-im-karola-miarki-obchodzi-swoje100-lecie-jakie-byly-poczatki-wywiad.html
https://1lo.zory.pl/2022/02/28/czego-jeszcze-nie-wiesz-o-naszej-jubilatce/
Miarka biega! 100km na 100-lecie Miarki
https://online.datasport.pl/zapisy/portal/listy/?zawody=6857

Konkurs Muzyczny
Tekst: Urszula Machalica
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Miarka -lubię wracać!
W ramach obchodów jubileuszu 100-lecia naszej szkoły zrealizowałam projekt muzycznofilmowy ‘Miarka-lubię wracać’ polegający na nagraniu naszej wersji utworu Zbigniewa
Wodeckiego „ Lubię wracać tam, tam gdzie byłem już”. W listopadzie uzdolnieni uczniowie
naszej szkoły-Bartłomiej Świtacz (wokal), Piotr Łomozik (skrzypce) oraz nasi absolwenci Alicja
Kurzeja (wokal), Paweł Gwóźdź (pianino) nagrali swoją interpretację utworu w Studio Celt pod
fachowym okiem pana Dariusza Sojki. Kiedy była już gotowa nasza wersja piosenki
jubileuszowej, rozpoczęłam pracę nad scenariuszem do teledysku promującego jubileusz 100lecia naszej szkoły. Wybrałam spośród naszych uczniów aktorów, którzy wcielając się w
postacie zakochanej pary uczniów z okresu przedwojennego oraz współczesnego,
oprowadzają nas po szkole przechadzając się korytarzami, gdzie wiszą szkolne tabla z różnych
okresów czasowych. Hanna Wierzycka, Miłosz Bogacz, Amelia Skowron i Mateusz
Przychodzień to uczniowie, którzy zagrali w tym teledysku. Zaprosiłam za pomocą portalu
społecznościowego Facebook absolwentów oraz obecnych nauczycieli i pracowników szkoły,
aby wzięli udział w tej jedynej i niepowtarzalnej „podróży sentymentalnej”. Tym sposobem 15
stycznia nasza Miarka przekształciła się na 5 godzin w studio filmowe, w którym pan Karol
Niezgoda nagrał materiał na teledysk. Był to czas niezwykle intensywny, ale też piękny i
wzruszający ze względu na to, że do szkoły zawitali po wielu latach nasi absolwenci oraz
emerytowani nauczyciele. Po licznych konsultacjach powstała wersja finałowa teledysku,
który zgodnie z obietnicą wypuściliśmy w świat w okresie walentynkowym, dokładnie 16
lutego 2022 roku. Piosenka spotkała się z bardzo przychylnym odbiorem, w komentarzach
pojawiło się mnóstwo ciepłych słów i wspomnień absolwentów naszej szkoły.

Teledysk
https://1lo.zory.pl/jubileusz-100-lecia-miarki/
Tekst: Beata Kurzeja
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Dąb powstań śląskich na terenie szkolnym miarki
Stulecie polskiej szkoły średniej to wydarzenie szczególne. Wskazuje na wagę edukacji i
znaczenie tradycji narodowych na Śląsku. Liceum nie rozwinęłoby się, gdyby nie powrót Śląska
do Polski. Ten historyczny moment na zawsze już będzie przypominał posadzony 24 czerwca
2022 roku „Dąb Powstań Śląskich”. Został on pobłogosławiony przez papieża Franciszka 27
października 2021 roku podczas pielgrzymki leśników Lasów Państwowych do grobu świętego
Jana Pawła II.
Szkolna uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele Apostołów św. Filipa i Jakuba w
Żorach. Mszę odprawił ksiądz Rafał Procek, wygłosił też okazjonalną homilię. Następnie wraz
z pocztem sztandarowym przeszliśmy na teren szkolny. Tam powitaliśmy gości, którymi byli:
• nadleśniczy pan Tomasz Olszewski, z Nadleśnictwo Rybnik
• rzecznik nadleśnictwa Rybnik- pani Paulina Sobczuk
• inżynierowie nadzoru: pan Roman Kwapuliński i pan Grzegorz Adamczyk
• Leśniczy leśnictwa Żory- pan Adam Ługowy
• Proboszcz parafii Apostołów św. Filipa i Jakuba--ks. Tomasz Nowak i inspektor
Wydziału Edukacji w Żorach- pani Agnieszka Chrobasik
Po poświęceniu kamienia został posadzony dąb jubileuszowy. Nauczyciel historii-pan Marcin
Wieczorek przedstawił krótki rys historyczny, związany z dziejami Śląska i Miarki. Inicjatywę
wspierał-Fundusz Górnośląski. Dąb jest darem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w
Katowicach. Pani dyrektor Urszula Machalica podziękowała obecnym za troskę o tradycję i
wychowanie młodzieży w duchu szacunku do dorobku pokoleń śląskiej ziemi.

Tekst: Urszula Machalica
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2.20. MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MATEMATYKI-14 MARCA 2022
W 2022 r. hasłem przewodnim Międzynarodowego Dnia Matematyki było „Matematyka
łączy”, a głównym elementem obchodów międzynarodowych, organizowanych przez
Międzynarodową Unię Matematyczną, była seria paneli, złożonych z krótkich wypowiedzi na
temat matematyki i jej roli łączącej ludzi. Uczestniczyliśmy w panelach prowadzonych w języku
angielskim.
Dodatkowo wybraliśmy sobie problemy do rozwiązania zaproponowane na stronie, którymi
się zajęliśmy. Większość wybranych przez nas pozycji pokazuje rzeczywiste zastosowania
matematyki, jednakże zwracaliśmy uwagę na, że sam proces matematyki jest również ważny:
uczy ustrukturyzowanego myślenia, logicznego rozumowania, abstrakcji i umiejętności
wyrażania idei w precyzyjnym języku. Umiejętności te są cenne nie tylko w nauce i inżynierii,
ale w każdej innej dyscyplinie - czy to w polityce, dziennikarstwie, muzyce i sztuce,
zarządzaniu, prawie czy gdziekolwiek indziej. Młodzież zdecydowała się na zadania dotyczące
dowodów bez słów oraz podział spadku. Fantastycznie pracowali w grupach, pomagając sobie
nawzajem, wspierając swoje działania wykorzystaniem również telefonów komórkowych.
Mam nadzieję, że zajęcia takie stanowiły zachętę do czerpania radości z matematyki oraz do
podejmowania wyzwań przez młodzież.
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Tekst: Agnieszka Komorowska
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3. Uczenie się międzykulturowe docenienie różnorodności kulturowej i
dziedzictwa
3.1. W TROSCE O JĘZYK I DZIEDZICTWO AUDIOWIZUALNE - DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
Narodowe Czytanie.
W pierwszą sobotę września organizowane jest Narodowe Czytanie. W tym roku 3 i 6
września nasza biblioteka wraz z uczniami i nauczycielami również włączyła się do dziesiątej
edycji Narodowego Czytania, tym razem dramatu Gabrieli Zapolskiej pt. "Moralność pani
Dulskiej". W bibliotece z podziałem na role utwór czytali uczniowie z klas: 2d i 3en. Uczniowie
z klas 2c i 3cn omówili lekturę na podstawie spektaklu. Zachęcaliśmy do zapoznania się z
twórczością przedstawicielki polskiego naturalizmu- Gabrieli Zapolskiej.

Tekst: Magdalena Polok
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Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych
Nasze działania skupiły się na organizacji akcji darów w postaci książek i gier do czytelni,
organizacji konkursów: o K.K. Baczyńskim, fotograficznego, plastycznego, na hasło
promocyjne szkoły. Włączyliśmy się w organizację Dnia Mola. Został zorganizowany kiermasz
ciast, zagadki literackie oraz kiermasz książki używanej.

Tekst: Magdalena Polok
Urodziny patrona szkoły - Karola Miarki
W piątek 22 października obchodziliśmy 196. rocznicę urodzin Karola Miarki- patrona naszej
szkoły. Z tej okazji przy wejściu do szkoły, uwagę przykuwał ogromny tort, który "upiekły"
uczennice z klasy 3c. W górnej jego części zostały zamieszczone sentencje różnych, znanych
autorów. Każdy mógł wylosować myśl dla siebie. Można było również poczęstować się
smacznymi jabłkami i marchewkami.
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Tekst: Magdalena Polok
Dzień Życzliwości i Pozdrowień
21 listopada obchodzony jest Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień. Nasza biblioteka
obchody tego dnia zorganizowała już w piątek 19 listopada. Maturzystki zbudowały księgę
życzliwości, w której mogliśmy znaleźć mądre myśli o przyjaźni, życiu i miłości. Uczniowie z
innych klas wykonali prace plastyczne na potrzeby wystawki tematycznej w holu głównym
szkoły. Odbył się kiermasz używanej książki, cieszący się ogromnym zainteresowaniem. Dla
smakoszy zorganizowano kiermasz ciast i ciasteczek.
Tekst: Magdalena Polok
Walentynki
Co roku organizujemy walentynki w bibliotece. Tym razem ogłosiliśmy konkurs na wiersz i
zdjęcie pt. „Kiedy myślę: Miłość”. Otrzymaliśmy od uczniów utwory poetyckie na zadany
temat.
Tekst: Magdalena Polok
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Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich
Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich obchodzony jest 23 kwietnia natomiast w
naszej bibliotece obchody rozpoczęły się już wcześniej. W piątek 22 kwietnia gościliśmy klasy
1e, 1c i 2a. Uczennice z klasy 1c przygotowały dla swoich kolegów i koleżanek zagadki
literackie, które rozwiązywano w grupach. Oprócz zajęć w bibliotece, przygotowano wystawkę
poświęconą ŚDKiPA w holu głównym szkoły. Wielbiciele książki używanej mogli znaleźć coś dla
siebie na kiermaszu książki używanej, a zainteresowani księgozbiorem bibliotecznym wzięli
udział w balonowej randce z książką. Zorganizowaliśmy konkurs na temat twórczości Tolkiena,
który był również powiązany z obchodzonym Dniem Tolkiena. Kolejnym konkursem w formie
krzyżówki, z którym mierzyli się nasi uczniowie, to „Wielkanoc w Chłopach” W.S. Reymonta.

Tekst: Magdalena Polok
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Miarkowy bookcrossing
Z racji pandemii stoisko bookcrossingu znajdowało się w bibliotece, ale później zostało
przeniesione na korytarze naszej szkoły. Uczniowie mogą zabierać książki i przynosić swoje.

Tekst: Magdalena Polok
3.2. EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW
W ramach obchodów Europejskiego Dnia Języków odbyła się kampania informacyjna o tym
święcie oraz o językach używanych w Unii Europejskiej, lekcje z piosenką lub filmem
obcojęzycznym, quiz o znajomości kultury kulinarnej Francji.
27 września 2021 roku zorganizowano VI edycję Szkolnego Konkursu Językowo-Kulturowego.
W konkursie uczestniczyło 20 dwuosobowych zespołów uczniów klas pierwszych liceum i
technikum. Quiz składał się z 50 pytań sprawdzających wiedzę o krajach z angielskiego,
francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego i włoskiego obszaru językowego. W tym roku
zwyciężył zespół z klasy 1d w składzie: Hanna Szczykutowicz i Karolina Kozyra, uczennice
zdobyły nagrodę główną, a wyróżnienie otrzymał zespół w składzie: Konrad Wiśniewski z klasy
1e i Bartosz Łatka z klasy 1b. Nagrody wręczyła pani Dyrektor, a ufundowała Rada Rodziców.
https://1lo.zory.pl/wp-content/uploads/2021/10/IMG_4816-569x1232.png
https://1lo.zory.pl/wp-content/uploads/2021/10/IMG_4817-569x1232.png
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Tekst: Hanna Oleś
3.3. ŚWIATOWY DZIEŃ RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ DLA DIALOGU I ROZWOJU
Realizowany podczas zajęć wiedzy o społeczeństwie – w ramach projektów: Mniejszości
Narodowe i Etniczne. Uczniowie klas 1b i 1c, przygotowują prezentacje związane z: kulturą,
historią, tradycjami, językiem, kuchnią wybranej przez siebie mniejszości narodowej bądź
etnicznej zamieszkującej nasz kraj. Zajęcia pozwalają na pozbycie się stereotypów, otwartość
wobec inności. Młodzież dzięki samodzielnemu poznawaniu świata, jego odkrywaniu uczy się
szacunku do innych narodów czy grup etnicznych. Pozwalają one na konfrontację myślenia
egocentrycznego skupionego na własnym narodzie i zauważenie i docenienie dialogu, który
pozwala na budowanie wzajemnych relacji. Jak określa to młodzież: to ich własne odkrywanie
świata, dzięki któremu mogą poszukiwać prawdy o innych społeczeństwach.
Wprawdzie dzień przypada na 21 maja, ale prezentacje zaczynają się już w kwietniu, po to by
wszyscy mieli możliwość zaprezentowania zebranych informacji. Prezentowane są m.in.:
mniejszości narodowe: ukraińska, żydowska, niemiecka, czeska, słowacka, białoruska czy
rosyjska; zaś mniejszości etniczne to: Ślązacy, Łemkowie, Romowie, Kaszubi.
Tekst: Agnieszka Kraińska
3.4. OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY O KANADZIE - DISCOVER CANADA 2022
Discover Canada jest corocznym projektem edukacyjnym, wspólną inicjatywą kierunku
Filologia Angielska na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (UŚ)
oraz naszej szkoły, I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki
w Zespole Szkół nr 1 w Żorach. Celem Konkursu Wiedzy o Kanadzie jest nie tylko doskonalenie
umiejętności językowych uczniów, lecz przede wszystkim poszerzanie ich horyzontów
kulturowych poprzez zachęcanie do studiowania kanadyjskiej kultury, historii, geografii i
polityki w kontekście szeroko rozumianej problematyki różnorodności. W związku z rosnącą
wielokulturowością Europy kanadyjska polityka wielokulturowości może służyć jako wzór do
rozwiązywania potencjalnych europejskich problemów społecznych. Konkurs, jest
wydarzeniem prestiżowym i po raz kolejny został objęty honorowym patronatem Ambasady

44

Kanadyjskiej w Polsce, Ministerstwa Edukacji i Nauki, Konsulatu Generalnego RP w Toronto,
JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego, Śląskiego Kuratora Oświaty oraz głównego sponsora
konkursu Prezydenta Miasta Żory Waldemara Sochy. Konkurs jak co roku składał się z trzech
etapów, ze względu na panującą pandemię wszystkie etapy odbyły się online.
W skład tegorocznej Komisji Konkursowej weszli dr hab. Eugenia Sojka z UŚ, dr Marcin Gabryś
z UJ oraz dr Sabina Sweta Sen- Podstawska oraz mgr Rafał Madeja z UŚ. Za koordynowanie
konkursu w naszej szkole odpowiadają Hanna Mrozek -Granieczny, Hanna Oleś, Beata Kurzeja
oraz Bożena Żurkowska, Beata Pasierbek i Wojciech Oleś.

Tekst: Hanna Mrozek-Granieczny
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3.5. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KANADY - jest przedmiotem dodatkowym, prowadzonym w
oparciu o program autorski. W ramach kilku lekcji tematycznie włączyliśmy się w obchody
Międzynarodowego Dnia Walki z Dyskryminacją Rasową.
Ludność rdzenna Kanady, szczególnie zamieszkująca rezerwaty, stawia czoła wielu
problemom: niedostatecznemu dostępowi do służby zdrowia, niższemu poziomowi edukacji,
złej sytuacji mieszkalnej, niskim zarobkom oraz bezrobociu, wysokiemu odsetkowi osób
mających problemy z prawem, wyższemu wskaźnikowi zgonów wśród dzieci i wysokim
wskaźnikom samobójstw.
W tym roku szkolnym w ramach przedmiotu Wiedza o Społeczeństwie Kanady realizowanego
w klasach 3bn, 3c i 2b poruszyliśmy temat samobójstw wśród młodzieży, braku dostępu do
wody pitnej w rezerwatach i MMiWG czyli problemu uprowadzania, morderstw kobiet i
dziewcząt rdzennych w Kanadzie.
Dwa pierwsze tematy zrealizowane zostały poprzez oglądanie i czytanie wywiadów. Wywiad z
Tanyą Talagą, kanadyjską dziennikarką, aktywistką i pisarką pochodzenia Anishinabe i
polskiego, która została wybrana na wykładowcę Masseya / CBC Massey Lecturer/ w roku
2018 obejrzeliśmy na filmie YouTube. Talaga w wywiadzie mówiła o swojej książce Seven
Fallen Feathers, traktującej o samobójstwach wśród młodych ludzi mieszkających w
rezerwatach. Wywiad z Autumn Peltier, 17-letnią rdzenną aktywistką z 7 grudnia 2021,
dotyczył braku dostępu do czystej wody pitnej na terenach zamieszkałych przez ludność
rdzenną.
Problem uprowadzania i morderstw wśród kobiet rdzennych zrealizowany został w formie
prezentacji przygotowanej przez uczennicę klasy 3bn, Julię. W przyszłym roku szkolnym
zamierzamy pokazać tę prezentację w wybranych klasach w szkole. W formie projektowej
chcemy przedstawić powyższe kwestie na szerszym forum.
Problemy młodzieży rdzennej, jakże odmienne od problemów młodzieży w Polsce, poszerzyły
horyzonty myślowe i świadomość uczniów. Myślę, że nasze lekcje przyczynią się do
zrozumienia przez młodych ludzi, jak relatywne jest pojęcie tego co jest problemem a co nie
w życiu człowieka.
Tekst: Bożena Żurkowska
3.6. MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO
23 marca uczniowie klasy humanistycznej 3cn w ramach projektu Mobilny Uniwersytet
Młodzieży uczestniczyli w wykładzie pani prof. Danuty Krzyżyk – pracownika naukowego
Uniwersytetu Śląskiego – poświęconego wybranym problemom z zakresu kultury języka,
poprawności językowej oraz funkcji języka. Uczniowie dowiedzieli się m.in. jakie zmiany
zachodzą we współczesnej polszczyźnie oraz jak wielką rolę w budowaniu wspólnoty i
tożsamości narodowej i regionalnej odgrywa właśnie język. Wysłuchali ciekawych, lecz
zapomnianych już dzisiaj historii związków frazeologicznych, dzięki którym zrozumieli,
dlaczego należy mówić "nie zasypiać gruszek w popiele" i czemu lepiej nie "wyjść jak Zabłocki
na mydle". Z pewnością była to cenna lekcja i ciekawa podróż po tajnikach polszczyzny.
Tekst: Olga Marciniak-Szychta
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PROJEKTY ZAINICJOWANE PRZEZ KRAJOWEGO
KOORDYNATORA
1. DZIAŁANIA NA RZECZ POKOJU I SOLIDARNOŚCI Z UKRAINĄ/BADANIE RÓŻNORODNOŚCI
KULTUROWEJ UKRAINY
28 marca 2022 naukę w naszej szkole rozpoczęła klasa
przygotowawcza dla uczniów z Ukrainy. Pierwszego
dnia młodzież poznawała nauczycieli, szkołę, system
edukacji i oceniania. Od polskich rówieśników
otrzymali szkolną wyprawkę na dobry początek.
Przede wszystkim jednak poznawali się wzajemnie.
Pomocą w budowaniu relacji, przezwyciężeniu stresu i
zaaklimatyzowaniu się w nowym miejscu były
warsztaty
przeprowadzone
przez
szkolnego
psychologa i pedagoga. Młodzież miała również okazję
poznać polskich rówieśników w czasie spotkania
integracyjnego. Był wspólny poczęstunek, okazja do
tańca i śpiewu. Spotkanie było pełne wzruszeń a
przede wszystkim pozwoliło na zniesienie wszelkich
barier kulturowych, społecznych- wszyscy poczuli się
wspólnotą.
Uczennice tej klasy reprezentowały szkołę na Żorskiej Wiośnie Młodości i prowadziły audycję
w Radiu Żory.
https://www.facebook.com/miarkaofficial/posts/1727306164276944
https://www.facebook.com/miarkaofficial/posts/1734243373583223
Uczniowie klasy 1 PU uczyli się języka polskiego, poznawali polską kulturę i zwyczaje zarówno
w czasie lekcji, zajęć pozaszkolnych jak i wycieczek. (a my z każdym dniem lepiej rozumieliśmy
język ukraiński). Codzienne sytuacje jak i obchodzone święta były okazją do wymiany
doświadczeń. Np. w czasie zajęć z wychowawcą, przy świątecznym polskim mazurku,
poznawaliśmy tradycje i zwyczaje związane z Wielkanocą. Okazało się, że mimo pewnych
różnic wynikających głównie z różnych wyznań chrześcijańskich wiele nas łączy. Mamy
podobne tradycje związane z robieniem palm, ozdabianiem jajek, święceniem pokarmów.
Klasa wybrała się również na wycieczkę do Pszczyny. Tam, zwiedzaliśmy zespół pałacowoparkowy z Muzeum Zamkowym. Była to również praktyczna lekcja języka polskiego, gdyż pani
przewodnik o historii i zbiorach opowiadała po polsku. Historię miasta i regionu poznawaliśmy
również w Muzeum Miejskim w Żorach. Przybliżyły ją nam wystawy: Nasza Tożsamość i Sari Shorau- Żory. Obrazy przeszłości. Na chwilę opuściliśmy też Żory dzięki wystawie - Polskie
poznawanie świata.
https://www.facebook.com/miarkaofficial/posts/1777228382618055
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Klasa przygotowawcza oraz młodzież klas z rozszerzonym WOSem uczestniczyła również w
spotkaniu, które prowadziła profesor nauk politycznych Uniwersytetu w Zaporożu – Elena
Vahina. Podczas spotkania uczniowie mieli okazję poznać wielowiekową historię Ukrainy, a
także obecną sytuację geopolityczną począwszy od 2014 roku. Spotkanie pozwoliło na
poznanie bogatej historii naszych sąsiadów, która często była pomijana, mieli też okazję szerzej
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poznać obecną sytuację polityczno-wojenną, ponieważ sama prowadząca jest jedną z
uchodźczyń.

Inne formy wsparcia:
Wolontariat na rzecz Ukrainy i wolontariat animacyjny na rzecz dzieci z Ukrainy – w związku
z sytuacją związaną z wybuchem wojny w Ukrainie, uczniowie naszej szkoły postanowili
zaangażować się bezpośrednio w pomoc uchodźcom wojennym. W wolontariat zaangażowało
się 150 osób, które systematycznie organizowały zajęcia dla dzieci: pomoc w nauce języka,
animacje, przedstawienia. Ale w dużej mierze, wielu z nich zajęło się organizacją miejsc pobytu,
zbiórką pomocy oraz wydarzeń miejskich mających na celu solidaryzowanie się z nowymi
mieszkańcami miasta – organizowali: spotkania miesięcznicowe, święta Paschy czy piknik
Pokoju.
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Zorganizowana została też zbiórka” Starterów dla Malucha” - paczek dla dzieci uchodźców.

Dzień Solidarności z walczącą Ukrainą – uczniowie po zajęciach na lekcjach WOS jak radzić
sobie z bezradnością – w związku z agresją Rosji na suwerenną Ukrainę, postanowili
zorganizować z pomocą nauczyciela dzień solidarności wsparcia walczącej Ukrainy, ubierając
się w barwy narodowe niebieskie i żółte Ukrainy. Przy okazji w szkole rozwieszone zostały mini
słowniczki polsko- ukraińskie.

Tekst: Anna Strzoda i Agnieszka Kraińska
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INICJATYWY PROWADZONE PRZEZ UCZNIÓW
1. DZIAŁALNOŚĆ SAMORZĄDU SZKOLNEGO
Miesiąc listopad upłynął pod hasłem „Movember". Była to akcja, która polegała na
zapuszczeniu wąsów w listopadzie w geście solidarności z mężczyznami zmagającymi się z
nowotworami gruczołu krokowego oraz rakiem jąder. Kolejnym przedsięwzięciem była akcja
„Panowie dla Pań” – Akcja ta skierowana została do dziewcząt i połączona była z tzw. „różową
skrzyneczką”. Na początku odbyła się zbiórka środków sanitarnych niezbędnych dla kobiet w
czasie miesiączki. Następnie zostały zakupione pudełka, które stoją w damskich toaletach i
służą wszystkim dziewczynom.
Po licznych propozycjach uczniów naszej szkoły, zostały wprowadzone tzw. skrzyneczki na
pomysły. Uczniowie w ten sposób mają możliwość podzielenia się z samorządem pomysłami.
Kolejnym wydarzeniem w listopadzie były warsztaty z malarzem (9.11), który pokazał różne
ciekawe techniki malarstwa. Również w listopadzie, a dokładnie 11 listopada, odbył się
konkurs historyczny „Droga Polski do niepodległości”. Kolejnym listopadowym wydarzeniem
współtworzonym przez samorząd był Dzień Życzliwości (19.11). Odbył się wówczas kiermasz
ciast oraz książek, a dochód z kiermaszu został przekazany na rzecz wychowanków OREW. Na
wejściu witała nas też księga życzliwości, z której można było wylosować różne cytaty. Listopad
tradycyjnie kończyły Andrzejki (30.11). Podczas tego dnia, uczniowie mogli skorzystać z
licznych atrakcji: wróżb z kart, losowania imion drugiej połówki, drzewka szczęścia czy
wróżenia z dłoni.
Z początkiem grudnia, bo już 3., w naszej szkole odbył się Dzień Gazownika. Z tej okazji każdy
uczeń Technikum Gazownictwa został poczęstowany batonikiem. Zgodnie z tradycję, 6
grudnia naszą szkołę odwiedził Święty Mikołaj. Wraz ze swoimi pomocnikami oraz diabłami
przechadzał się po szkole, rozdawał cukierki grzecznym dzieciom, a niegrzecznym dawał liczne
zadania do wykonania. W połowie grudnia (16.12), chcąc wprowadzić uczniów w świąteczny
nastrój, odbył się konkurs na najdłuższy papierowy łańcuch klasowy.
W marcu, czując już zbliżający się koniec roku szkolnego, został zorganizowany „Dzień bez
plecaka”. Młodzież mogła wykazać się pomysłowością i przynieść podręczniki we wszystkim
oprócz tradycyjnego plecaka. 7 kwietnia odbyło się spotkanie uczniów z Ukrainy wraz z
przedstawicielami klas naszej szkoły, na którym uczniowie mieli okazję lepiej się zapoznać i
zintegrować. 16 maja odbył się dzień idola, w którym to uczniowie przebierali się za swoich
idoli.
Tekst: Natalia Sydow i Olga Cannizzo
2. PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY ZWOLNIENI Z TEORII.
(opis na stronie 7 i 8 sprawozdania)
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WYMIANY SZKOLNE
1. WYMIANA POLSKO – NIEMIECKA
Projekt wymiany polsko – niemieckiej należy do tradycji i historii naszej 100-letniej szkoły i już
od 24 lat jest on realizowany nieprzerwanie każdego roku szkolnego z wyjątkiem czasu
pandemii, który uniemożliwił nam bezpośredni kontakt z naszą zaprzyjaźnioną szkołą:
Gimnazjum im. Fryderyka Rueckerta w Ebern w Bawarii. W czasie pandemii podtrzymywaliśmy
jednak wzajemną współpracę realizując małe projekty typu „Weihnachtskarten / Kartka
świąteczna” czy „Weihnachtspaket / Paczka od Mikołaja”.
W roku szkolnym 2021 / 22 nie było nam łatwo znaleźć idealny termin na wznowienie wspólnie
zaplanowanych programów spotkań młodzieży, ale dzięki dużym staraniom organizatorów z
obu szkół, dzięki wsparciu finansowemu i merytorycznemu PNWM oraz wsparciu ze strony
rodziców, udało się urzeczywistnić marzenia i przeprowadzić projekt bez przeszkód w dwóch
etapach. Projekt miał temat „Pokażę ci swoja ojczyznę / Ich zeige dir meine Heimat” i był w
większości finansowany przez Polsko Niemiecką Współpracę Młodzieży w Warszawie.
I tak wizyta grupy niemieckiej w Polsce odbyła się w ostatnim tygodniu kwietnia, czyli w dniach
23-30 kwietnia, a uczniowie z Niemiec mieszkając u swoich partnerów, czyli naszych uczniów,
w polskich rodzinach słynących z gościnności, zwiedzili w ramach realizacji programu wiele
pięknych miejsc : Pszczynę, Oświęcim, Kraków, Wrocław i Katowice. Nie zabrakło również
żelaznych punktów wymiany takich jak: spotkanie z Prezydentem Miasta Żory, udział w
lekcjach i zwiedzanie naszej szkoły, spacer po mieście, wizyta w Muzeum Miejskim, było sporo
gier i zabaw językowych oraz smakołyków regionalnych. W ramach spotkania pożegnalnego
grupy polsko-niemieckiej zorganizowano wspólnie ognisko oraz przejażdżkę konną po Parku
Krajobrazowym w okolicy Palowic. W projekcie wymiany brało udział po 20 uczniów z każdego
kraju, jednak do Polski przyjechało tylko 14 z powodu trudnej sytuacji politycznej w Europie i
z obawy przed Covid’em. Koordynatorzy i jednocześnie opiekunowie obu grup to: Heike
Eichenhueller oraz Bettina Natterer z Gimnazjum w Ebern oraz Barbara Barglik i Wojciech Oleś
z Zespołu Szkół nr 1 w Żorach.
Drugi etap projektu odbył się niecały miesiąc później, w dniach od 28 maja do 4 czerwca
przyszedł czas na rewizytę grupy polskiej w Niemczech. Program jaki czekał grupę polską był
wypełniony wieloma atrakcjami: gry integracyjne przygotowane przez niemieckich partnerów,
wspólne grillowanie i rozmowy w „zielonej klasie”, spotkanie z burmistrzem w zabytkowym
Ratuszu w Ebern, zwiedzanie uroczego miasteczka Ebern, następnie Ratyzbony wraz z rejsem
statkiem po Dunaju do słynnej świątyni Walhalla, następnie wyjazd do Norymbergii i wizyta w
Muzeum Przyszłości, następnie spacer po mieście zajadając słynne kiełbaski norymberskie.
Ostatni dzień programu to zwiedzanie uroczego miasta Bamberg. Grupa uczestniczyła w
wycieczce po okręgu Hassberge w towarzystwie dyrektora szkoły M.Poehner’a , a w Parku
Steigerwald uczniowie spacerowali wśród wierzchołków drzew podziwiając piękną przyrodę,
na koniec tego dnia miała miejsce wizyta w średniowiecznym mieście Königsberg z obiadem
w lokalnej restauracji.
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Ważnym punktem wymiany podczas realizacji obu etapów projektu są popołudniowowieczorne i weekendowe programy rodzinne, organizowane prywatnie przez rodziców i
uczniów. Jest to czas poświęcony na poznanie rodziny, jej stylu życia, poznanie regionalnych
zwyczajów i kultury regionu czy kraju partnera. Wielu uczniów i ich rodziny konfrontują swoją
wiedzą o swoich sąsiadach, stereotypy zanikają, zmienia się obraz Polaka w oczach Niemca i
Niemca w oczach Polaka.
Celem naszego projektu jest umożliwienie kontaktu i więzi młodych ludzi z obu krajów na
płaszczyźnie przyjaźni i zrozumienia. Wymiana uczniów to jedyna w swoim rodzaju szansa
poznania codziennego życia naszych rówieśników z innego kraju, innej kultury oraz rozwijanie
własnych umiejętności językowych, poszerzanie własnych horyzontów i pozyskanie nowych
przyjaciół.
Wymiana polsko-niemiecka należy do najstarszych projektów międzynarodowych w obu
szkołach, jest to projekt cieszący się sporym uznaniem w szkole partnerskiej w Ebern oraz w
naszej szkole, zarówno przez kadrę pedagogiczną, jak też rodziców. Cieszymy się, że udało
nam się, jako jednej z niewielu szkół partnerskich współpracujących z Gimnazjum w Ebern,
sfinalizować z sukcesem wspólny projekt i pozyskać spore dofinansowanie z PNWM.
Dziękujemy !!!
Zdjęcia z wymiany:

Symbole Żory – Ebern

Wizyta w Krakowie
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Wizyta we Wrocławiu

Ognisko pożegnalne i przejazd wozami konnymi po Parku w Palowicach
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polska grupa w Bamberg

zwiedzanie w szkole w Ebern
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grill na placu szkolnym w Ebern

wspólny obiad w Koenigsberg

Spacer w parku Steigerwald

Autorami zdjęć i tekstu są organizatorzy projektu Barbara Barglik i Wojciech Oleś.
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1.1. WYMIANA POLSKO-NIEMIECKA Z PERSPEKTYWY UCZNIÓW
Wymiana polsko- niemiecka 2022r.
Kilka tygodni temu, a dokładniej 23 kwietnia rozpoczęła się wymiana polsko- niemiecka.
Mogliśmy dzięki niej rozwinąć nasze zdolności językowe, zwiedzić wiele ciekawych miejsc, czy
też poznać inną kulturę i obyczaje, ale co najważniejsze był to czas spędzony ze świetnymi
osobami, z którymi jak się okazało dzielił nas tylko język, jednak nie był to problem!
Zacznijmy od początku, czyli od soboty, bo to właśnie wtedy zawitali do nas uczniowie
niemieckiej szkoły w Ebern. Zaraz po serdecznym i ciepłym przywitaniu udaliśmy się do
domów, gdzie mieliśmy czas na poznanie się. Jednak największe atrakcje rozpoczęły się
następnego dnia. Spędziliśmy trochę czasu rodzinnie- niektórzy z nas udali się do kopalni, inni
do parków rozrywki, a jeszcze inni w równie ciekawe miejsca. Bez wątpienia, nie zabrakło
świetnej zabawy! Poniedziałek, również można zaliczyć do udanych, nasi niemieccy przyjaciele
poznali
nie
tylko
ciekawe
miejsca
w
Żorach,
spotkali
się
też
z Prezydentem Żor oraz Dyrektorem naszej szkoły. Następnie udaliśmy się na wspólny obiad.
Nazajutrz czekała na nich najbardziej poruszająca wycieczka- do Pszczyny oraz Oświęcimia. W
środę przyszedł czas na Kraków, który nie został w tyle pod względem atrakcji. To samo można
powiedzieć o czwartkowej wycieczce do Wrocławia- odkrycie jego zakątków sprawiło nam
wiele radości! Nie można, także zapomnieć o kręglach, paintballu czy też wspólnym
przebywaniu nad jeziorem- na to wszystko znalazł się czas po wycieczkach. Nadszedł piątek,
dzień
przed
wyjazdem
nasi
partnerzy
z wymiany zwiedzali Katowice, a zaraz po powrocie wspólnie z nauczycielami i wszystkimi
uczestnikami wymiany wybraliśmy się na przejazd wozami konnymi i ognisko! Jednak wszystko
co dobre kiedyś się kończy- w sobotni poranek musieliśmy pożegnać się z naszymi nowo
poznanymi
przyjaciółmi,
wzruszenia
i
łez
nie
brakowało…
Mimo emocji związanych z powrotem naszych partnerów do domów, nie da się ukryć, że był
to wspaniale spędzony tydzień, który nie tylko zapewnił nam ogrom szczęścia, ale też wiele nas
nauczył. Jednak… już niedługo to my ich odwiedzimy. Nie możemy się doczekać!
Tekst: Monika Kojzar, Magda Młotkowska i Hania Szczykutowicz.
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2. WYMIANA POLSKO-CZESKA
Rok 2022 jest wielkim świętem dla wymiany polsko-czeskiej. Świętujemy 30 lat spotkań z naszymi
przyjaciółmi z czeskiej szkoły Obchodni Academie z Orlovej. Spędzone lata obfitowały w różnorodne
rozgrywki zarówno na polu sportowym jak i umysłowym. Bywało różnie w zależności od punktu
widzenia, pomysłowości i ekspresji twórczej naszych uczniów, ale najważniejsza w tym wszystkim była
współpraca i integracja obu szkół. W integracji również nie miała znaczenia bariera językowa,
ponieważ młodzież zawsze znalazła sposób na wspólne działanie i rozwiązanie niespodzianek
przygotowanych przez nauczycieli. Spotkania te wzbogaciły nas również o wiedzę dotyczącą naszych
krajów. Zwiedzanie miejsc ważnych i mających historyczne znaczenie dla naszych regionów i kraju dały
nam możliwość poznania siebie nawzajem. We wtorek 14 czerwca 2022 r. również mieliśmy
przyjemność spotkać się i działać. Quizy polsko-czeskie i sportowe sprawdzenie swoich umiejętności
były motywem przewodnim, które odbyły się w pięknej okolicy na trójstyku granic-polskiej, czeskiej i
słowackiej w Jaworzynce-Trzycatku. Rozgrywki te były przeplatane pieczeniem kiełbasek w tle rozmów
polsko-czeskich. Dziękujemy naszym przyjaciołom z Obchodni Academie z Orlovej za cudowny czas,
który wypełnił nam te 30 lat.
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Tekst: Monika Chromik
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UCZESTNICTWO W
KONFERENCJACH/SPOTKANIACH UNESCO
W roku szkolny 2021/2022 wzięliśmy udział w licznych konferencjach, seminariach, forach,
debatach, warsztatach, wydarzeniach oraz spotkaniach online.
1.

5. FORUM UNESCO NA TEMAT TRANSFORMACYJNEJ EDUKACJI NA RZECZ
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU, GLOBALNEGO OBYWATELSTWA, ZDROWIA I
DOBROBYTU- wzięła udział Agnieszka Komorowska
W dniach od 29 listopada do 1 grudnia 2021r.
wzięłam udział w The 5th UNESCO Forum on
Transformative Education for Sustainable
Development, Global Citizenship, Health and
Well-being:
The
implementation
of
transformative education – where do we stand?
Podczas sesji plenarnych przedstawiciele
poszczególnych krajów podzielili się swoją
wizją, praktyką i rozumieniem „edukacji
transformacyjnej”. Podejmowane były przez
licznych prelegentów z krajów z całego świata
różnorakie problemy dotyczące nauki uczniów
oraz oceniania – społeczne jak i emocjonalne
wymiary oceny szkolnej. Zwracano uwagę na
uczenie się i edukację dorosłych w ramach
uczenia się przez całe życie. Nauczyciele dzielili
się również swoimi zasobami i pomysłami na
zajęcia. Wreszcie pojawiły się panele (sesje
równoległe)
z
konkretnymi
zaleceniami
politycznymi
dotyczącymi
postępu
transformacyjnego. Podczas paneli dyskusyjnych można było zapoznać się również z
podejściem nauczycieli biorących udział w forum do poruszanych tematów. Swoimi
doświadczeniami podzielił się podczas specjalnej sesji kraj goszczący (Korea), który również
przygotował na zakończenie całego Forum wspaniały spektakl. Udział w Forum, była dla mnie
również ciekawym wyzwaniem językowym ze względu na prelegentów z wielu krajów
zarówno anglojęzycznych, jak i nieanglojęzycznych.

64

2.

SEMINARIUM EKSPERCKIE DOTYCZĄCE WPŁYWU FAKE NEWSÓW NA DZIECI I MŁODZIEŻ
14.06.2022-wzięła udział Agnieszka Komorowska.
Polskie Centrum Programu Safer Internet czyli Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę oraz NASK
Państwowy Instytut Badawczy wraz z Fundacją Orange przygotowały seminarium eksperckie
dotyczące wpływu fake newsów na dzieci i młodzież. Seminarium było przeznaczone dla
nauczycieli, osób pracujących z dziećmi, rodziców, osób zainteresowanych tematyką
bezpieczeństwa online. Transmisja była prowadzona na Facebooku 14 czerwca 2022r.
Seminarium rozpoczęło się od wykładu poruszającego zagadnienie „Dzieci wobec
deepfake'ów", które przygotowała dr hab. Aleksandra Przegalińska, prof. Akademii Leona
Koźmińskiego. W kolejnej części Mateusz Mrozek, z Państwowego Instytutu Badawczego
NASK podjął problem, jak poruszać się bezpiecznie w gąszczu (dez)informacji, wychodząc od
porównania 100% soku z pomarańczy ze zjawiskiem dezinformacji. Następnie - Jacek
Staniszewski, nauczyciel historii w Szkole Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
Uniwersytetu Warszawskiego zaprezentował konkretne przykłady jak na poszczególnych
lekcjach możemy chronić młodych ludzi przed nieprawdą . Na koniec Aleksandra i Piotr
Stanisławscy, autorzy bloga popularnonaukowego Crazy Nauka, pochylili się nad problemami
związanymi z dezinformacją a popełnianymi błędami poznawczymi i przysłowiowym
“myśleniem na skróty”. Każdy z poruszonych tematów nawiązywał do bieżącej sytuacji
społecznej czy politycznej.

3.

DEBATA POŚWIĘCONA PRZECIWDZIAŁANIU RASIZMOWI W RAMACH 41 KONFERENCJI
GENERALNEJ UNESCO- wzięła udział Agnieszka Kraińska wraz z uczniami.
W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Tolerancji uczestniczyliśmy w 41 sesji UNESCO
„Leading voices against racism”. Jednym z oczekiwań prelegentów było, aby wraz z końcem
pandemii nastał koniec rasizmu.
https://1lo.zory.pl/2021/11/19/miedzynarodowy-dzien-tolerancji-2/
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4.

FARAS: POTOP NA PUSTYNI -WARSZTATY DLA UCZNIÓW ONLINE NA ŻYWO Z GALERII FARAS
MUZEUM NARODOWEGO W WARSZAWIE 14.03.2022 - wzięła udział Hanna MrozekGranieczny z klasą IB
Wraz z klasą 1B wzięłam udział w lekcji online prowadzonej przez Muzeum Narodowe w
Warszawie, która dotyczyła niezwykłego odkrycia dokonanego przez polskich archeologów
pod przewodnictwem Profesora Kazimierza Michałowskiego w latach 60. XX wieku w Sudanie.
Uczniowie przenieśli się w czasie i poznali niezwykłą historię odkrywców Faras.
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5.

WEBINARIUM W RAMACH CYKLU „BEZPIECZNE ZBIORY - BEZPIECZNE DZIEDZICTWO”
16.05.2022- wziął udział Mariusz Gębarowski z klasą IB.
W zajęciach online uczestniczyła klasa 1B. Uczniowie dowiedzieli się wielu ciekawych
informacji o zabytkach oraz o tym w jaki sposób oni, jako młodzi ludzie, mogą pomóc w ich
ochronie.

6.

WYDARZENIE „RAZEM DLA JUTRA: EDUKACJA I AKCJA NA RZECZ KLIMATU" W RAMACH
COP26 -wzięli udział członkowie Kółka Ekologicznego.
W piątek 5 Listopada 2022 członkowie Kółka Ekologicznego byli uczestnikami online kolejnego
szczytu klimatycznego COP26, który odbył się w Glasgow. Poruszony został temat globalnego
ocieplenia oraz tego jak m.in. młodzież jest w tym zakresie edukowana. Przedstawiciele
różnych narodowości mieli okazję wypowiedzieć się i przedstawić swoją wiedzę w tym
zakresie. Liczne wywiady i poruszające, czasem przerażające słowa padające z ust nastolatków
uświadomiły nas w jakiej sytuacji się znajdujemy i w jakiej kondycji jest otaczający nas świat.

Tekst Hanna Kuchta
7.

DWA SPOTKANIA ON-LINE NA TEAMS, KTÓRE POŚWIĘCONE BYŁY SYTUACJI SZKÓŁ
WYWOŁANEJ WOJNĄ NA UKRAINIE- wzięła udział Hanna Mrozek-Granieczny
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